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Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

W związku ze skierowanym przez Państwa pytaniem , dotyczącym postępowania na  usługi
w zakresie  sprzątania,  pomocy  przy  chorych  oraz  transportu  wewnątrzzakładowego   na
terenie  Szpitala  Neuropsychiatrycznego  im.  Prof.  M.  Kaczyńskiego  SPZOZ  przy  ul.
Abramowickiej 2 w Lublinie,  Zamawiający  udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie:

W związku z odpowiedziami na pytania z dnia 20.11.2014r prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w
odpowiedziach na pytanie nr 9, pytanie nr 10, pytanie nr 18, pytanie nr 75  i potwierdzenie, że
do  oferty  należy  dołączyć  tylko wykaz  środków  dezynfekcyjnych  i  myjąco-czyszczących  –
załącznik nr 8 do SIWZ.

Odpowiedź:
Pytanie nr 9
Prosimy o potwierdzenie, iż do oferty przetargowej należy dołączyć wykaz wszystkich środków 
(dezynfekcyjnych, myjących, czyszczących, konserwujących itp.) niezbędnych do realizacji 
zamówienia celem weryfikacji czy usługa będzie wykonywana preparatami odpowiednio 
dobranymi do danej powierzchni?
Odpowiedź:
Jest: Tak
Winno  być:  Tak,  do  oferty  należy  załączyć  Wykaz  środków  dezynfekcyjnych  i  myjąco  –
czyszczących stanowiący Załącznik Nr 8 do SIWZ.

Pytanie nr 10
Czy Zamawiający potwierdza, iż do oferty przetargowej należy dołączyć plan higieny szpitala
zawierający wszystkie czynności zawarte w SIWZ, z przypisaniem dla każdej z nich stosowanych 
środków i sprzętu oraz wykaz wszystkich środków niezbędnych do wykonania zamówienia, celem 
potwierdzenia, iż przedmiot zamówienia będzie wykonywany właściwymi preparatami 
zapewniającymi odpowiedni stan sanitarno-epidemiologiczny w obiektach Zamawiającego objętych
przedmiotowym zamówieniem?
Odpowiedź:
Jest: Nie
Winno być: Nie, plan higieny należy złożyć w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy.



Pytanie nr 18
Prosimy o potwierdzenie, iż oferta zawierająca plan higieny, w którym znajdują się środki błędnie 
dobrane do powierzchni, czynności, którym nie przypisano środków niezbędnych do ich 
wykonania, nie zawierający wszystkich czynności z SIWZ, przygotowany niezgodnie z wymogami 
SIWZ, podlega odrzuceniu.
Odpowiedź:
Jest: Tak
Winno być: Nie, plan higieny należy złożyć w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy.

Pytanie nr 75
Wnosimy o skorygowanie zapisu w zał. nr 1 , który aktualnie brzmi :
w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do przedstawienia w ciągu 
2 dni od wyboru oferty:
a) Planów Higieny dla poszczególnych komórek organizacyjnych w celu zatwierdzenia przez 
Zespół
Kontroli Zakażeń Szpitalnych do realizacji od momentu obowiązywania umowy.
b)wykazu środków czystościowych potwierdzających, które będą używane przy realizacji niniejszej
usługi, zgodnych z procedurą, SZJ Q-KZ 1.3; KZ 1.4 "Sprzątanie i dekontaminacja 
pomieszczeń„ szpitalnych oraz sprzętu użytkowego", wraz z dostarczeniem kart charakterystyki 
substancji niebezpiecznej dot. środków przy użyciu których wykonywana jest
usługa. Wykaz środków będzie stanowić załącznik do umowy. Wykaz powinien zawierać 
następujące
informacje:
1) nazwę preparatu
2) substancję czynną
3) zakres działania bójczego
4) stężenie (w %)
5) czas działania
6) nr dokumentu potwierdzającego dopuszczenie do obrotu (o ile dotyczy)
7) ogólną charakterystykę środka.”
Wnioskujemy, aby był to termin określony w dniach (np. 2 lub więcej) ale 
od podpisania umowy.
W postępowaniach przetargowych wybór oferty nie jest jednoznaczny z rozpoczęciem świadczenia 
usługi, dodatkowo zawsze istnieje możliwość wniesienia  odwołania
przez któregokolwiek z oferentów. 
Odpowiedź: 
Jest: Zamawiający precyzuje, iż Wykonawca powinien sporządzić Plan Higieny oraz wykaz
środków czystościowych w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy.
Winno być: Zamawiający precyzuje, iż Wykonawca powinien sporządzić Plan Higieny 
w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy. Wykaz środków dezynfekcyjnych i myjąco – 
czyszczących stanowiący Załącznik Nr 8 do SIWZ należy załączyć do oferty.
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